
Zarządzenie Nr 75/2021 
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik 

z dnia 10 sierpnia 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji kwalifikacyjno-likwidacyjnej ds. oceny przydatności 
stanu rzeczowych składników majątkowych oraz likwidacji tych składników.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z § 2 ust. 3 i 4 Regulaminu 
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji 
Urzędu Miasta i Gminy Kórnik i jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Kórnik 
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 60/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 
1 lipca 2021 roku zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Powołuję stałą Komisję do oceny stanu oraz likwidacji rzeczowych składników 
majątkowych jednostki w składzie:

1) Anna Loga - Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Finansowej - 
przewodnicząca komisji,

2) Katarzyna Modrzejewska - Zastępca Kierownika Wydziału Podatków i Opłat 
Lokalnych - członek komisji,

3) Aleksandra Tuszyńska - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - członek 
komisji.

2. Zobowiązuje Komisję do oceny stanu rzeczowych składników majątkowych pod 
kątem dalszej ich przydatności i użytkowania w jednostce na podstawie złożonych 
wniosków do pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie ewidencji środków 
trwałych oraz na podstawie zaleceń Komisji Inwetaryzacyjnej.

3. Z dokonanej oceny Komisja sporządza protokół wraz z wykazem składników 
zbędnych i zużytych z uwzględnieniem wartości księgowej, czasokresu użytkowania 
oraz propozycjami dotyczącymi sposobu ich zagospodarowania wskazanymi dla 
każdego składnika odrębnie.

4. Sposobem zagospodarowania może być:
- sprzedaż,
- oddanie w najem,
- dzierżawa,
- nieodpłatne przekazanie,
- darowizna,
- likwidacja.

5. Protokół (podpisany przez członków Komisji) wraz z załącznikami podlega 
przekazaniu do kierownika jednostki lub osoby przez niego upoważnionej, celem 
podjęcia decyzji i uzyskania akceptacji sposobu zagospodarowania.

6. Wykaz składników zbędnych i zużytych stanowiący załącznik do protokołu powinien 
być uzgodniony z księgowością oraz pracownikiem prowadzącym urządzenia 
ewidencyjne (w zakresie prawidłowej nazwy składnika jego oznaczenia, wartości 
księgowej, czasokresu użytkowania, itp.).



7. W przypadku zakwalifikowania rzeczowego składnika majątku do likwidacji Komisja 
przeprowadza procedurę likwidacyjną zgodnie z § 9 regulaminu gospodarowania 
składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miasta 
i Gminy Kórnik i jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Kórnik.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 89/2013 Burmistrza Gminy Kórnik z dnia 8 listopada 2013 
roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta'i Gminy Kórnik

PrzemysławLPacholski


